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Úvodník
Duben
Dubnový sníh rodí trávu.
Květen
Na mokrý květen přichází suchý
červen.
Červen
Je-li červen mírný, nebude v
prosinci mráz silný.
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Informace Obecního úřadu
Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
přeji Vám všem krásné prožití jarního období.
Stejně tak jako každý rok po roztání sněhu se
v centru obce objeví nečistoty od psích mazlíčků
vlastněných občany, kteří je v této části obce venčí.
Žádáme vlastníky psů proto jako každý rok, aby psí
exkrementy uklízeli. Všichni vlastní popelnici, která
se k tomuto účelu dá využít. Neuvěřitelné je, že
někteří nechají své miláčky vykonat potřebu i
uprostřed chodníku. V tomto směru se chováním
některých z Vás blížíme zpět do zemí třetího světa. Je
to smutné a věřím, že se situace změní. Dalším
tradičním problémem je nepořádek u kontejnerů na
tříděný odpad. Upozorňujeme, že kontejnery slouží
pouze na tříděný odpad a ne na komunální. Každý
majitel nemovitosti má nárok získat zdarma nádobu
na komunální odpad, a pokud třídí, zakoupí si až po
naplnění nádoby jednorázovou známku na svoz, jejíž
cena se 15 let nezměnila a činní 55 Kč za vývoz.
Respektujte tato pravidla a nečiňte z místa na tříděný

odpad smetiště.
V souvislosti s letošními investičními akcemi jsme v polovině února dokončili akci
doplnění lokálního výstražného systému zakoupením bezdrátového rozhlasu včetně ústředny.
Na tuto akci jsme získali finanční prostředky z Ministerstva životního prostředí – operačního
programu životního prostředí - ve výši 1 100 000 Kč. Rozhlas slouží především jako součást
krizového řízení v případech ohrožení obyvatelstva. Zastupitelstvo obce rozhodne, které další
informace budeme prostřednictvím rozhlasu vyhlašovat. Nyní probíhá rekonstrukce márnice,
která bude do konce června 2019 dokončena. Také jsme vybrali firmu pro realizaci vrtané
studny pro závlahu fotbalového hřiště. Pokud nám to legislativní proces dovolí, tak začátkem
června provedeme zkušební vrt. V únoru proběhlo výběrové řízení na rekonstrukci WC
v kulturním domě Svor. Rekonstrukce bude zahájena v dubnu. Připravujeme také výběrové
řízení na rekonstrukci elektroinstalace v budově mateřské školy a v budově základní školy.
Předpokládaný finanční objem této akce je 2 000 000 Kč. Na rekonstrukce elektroinstalací
jsme již podali žádost o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj. Další výběrové řízení, které
připravujeme se týká rekonstrukce mostku u čp. 117, který chceme opravit v průběhu léta.
Krásné jaro Vám přeje
Ing. Kateřina Jonáková
starostka
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Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu:
V sobotu dne 6.4.2019 proběhne v obci Svor a Rousínov svoz velkoobjemového a
nebezpečného odpadu takto:
8:00 – 9:30 hodin u Obecního úřadu Svor
9:40 – 10:00 hodin u penzionu Milštejn v Rousínově
10:10 – 10:30 hodin v horní části Rousínova u čp. 23 za mostem přes potok
Upozorňujeme občany, že tento odpad je možné odkládat do kontejneru pouze ve výše
uvedený čas !
Humanitární sbírka použitého ošacení Diakonie Broumov:
V termínu od 8.4. do 12.4.2019 je možné donést nepoužívané věci zabalené do igelitových
pytlů či papírových krabic do 1. patra v budově obecního úřadu ve Svoru. Sbírka se týká
letního a zimního oblečení, lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek (minimálně 1
m2), domácích potřeb (nádobí, skleničky – nepoškozené), vatovaných a péřových přikrývek,
polštářů, dek, nepoškozené obuvi, nepoškozených a kompletních hraček. Použité věci je
možné donést na obecní úřad v pondělí a ve středu od 8:00 do 17:00 hod. V úterý a ve čtvrtek
do 15:00 hod a v pátek do 13:00 hod.
Životní jubilea 2019:
Únor – Sukupová Miloslava
Březen – Knespel Jindřich, Kekulová Margita, Bachtíková Jarmila, Pfitzner Josef, Jahvodka
Miroslav, Loubek Josef
Také si dovolujeme dodatečně poblahopřát manželům Jiřímu a Marii Adamcovým k jejich
zlaté svatbě, která se uskutečnila v únoru.
Všem k významným životním jubileím gratulujeme.

STEJNĚ A PŘECI JINAK
Roky letí jako smetí
od staletí ke staletí
ve mžiku jsou z malých dětí
mnoholetí dospělí.
Pod nohou křupe jiný sníh
jinak zaznívá dětský smích
jiné jsou kolem malé děti
i jinak voní všechny květy
jinak voní sady v květu
a jiné mládí na parketu
si vyhazuje z kopýtka
však čas je kousne do lýtka.
Pak začne čas k pomáhání
tomu se nikdo neubrání
prosím tě podej mi hůl
skývu chleba a také sůl.
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Vyššímu věku smát se nemá
je to jen osoba unavená
dokonce i srdce má jen půl
ta první půle skoro němá
odešla zcela utrápená.
Dívenko má, buď připravená
i ty budeš jednou unavená
snad také někdo podá ti hůl
krajíček chleba a možná i sůl.

Plánované akce
Duben
Pálení čarodějnic 30.4.2019
Květen
Červen
Dětský den za účasti partenerského měta Reichenbach O/L –
15.6.2019
Pozvánky na výlety a plánované kulturní akce s konkrétními informacemi budou s předstihem
vyvěšeny v informačních vývěskách obce a na webových stránkách www.obecsvor.cz

Jak šel čas….
Obecní úřad
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Základní škola

Mateřská škola
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Kaple Nejsvětější Trojice

Kulturní dům
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Kabiny, tělocvična a hřiště

Knihovna Svor
Zdravím všechny čtenáře v novém roce. Tímto bych ráda poděkovala všem, kteří
pravidelně navštěvují naší knihovnu, všem kteří se účastnili soutěží a akcí a především
rodičům, kteří své děti do knihovny nasměrovali.
V minulém roce jsem pro děti připravila Strašidelnou noc v knihovně, turnaj v pexesu,
Marco Polo - pohledy a pozdravy z prázdnin, Krabici od bot a Dopisy Ježíškovi. I pro letošní
rok mám připravené akce a soutěže a doufám v ještě větší účast :-)
Na konci roku 2018 jsme zažádali ve výběrovém dotačním řízení v programu veřejné
informační služby knihoven o dotaci na dataprojektor, plátno a tiskárnu. O rozhodnutí
budeme informováni nejpozději do 31.3.2019. Další pozitivní zprávou je, že po dohodě se
starostkou ing. Kateřinou Jonákovou byl knihovně Svor navýšen fond na nákup nových knih.
Čeká nás tedy spoustu nového.
Čtenáři druhé polovinu roku 2018
Knihovnu Svor navštívilo v roce 2018 přesně 31 čtenářů, kteří si vypůjčili 321 knih. Z
toho 254 beletrie a naučná literatura pro dospělé a 67 literatura pro děti. Nejpůjčovanější
knihou se pro rok 2018 stala kniha z naučné literatury pro mládež - Predátoři od Johna
Seidenstickera.
Čtenářem druhé poloviny roku 2018 se v kategorii dětí od 6 do 12 let stává Adélka
Dvořáková.
V kategorii od 13 do 17 Karolínka Rudinská.
A v kategorii od 18 let s velkou převahou paní Elvíra Pfitznerová.
Gratuluji a děkuji za přízeň, kterou věnujete knihám.
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Březen – měsíc čtenářů…
…je celostátní akce podporující a propagující četbu, pořádaná každoročně v měsíci březnu.
Vznikla v roce 2009 a jejím organizátorem je Svaz knihovníků a informačních pracovníků
České republiky (SKIP). Každý rok se k této akci svými aktivitami hlásí více než 400
veřejných knihoven z celé České republiky. Naše knihovna se do této akce zapojila ve
spolupráci se ZŠ Svor. Na konci měsíce jsme věnovali dopoledne povídání o knihách.
Prezentace, kterou jsem promítala dětem, je vyvěšena na facebookových stránkách knihovny.
100 let od vzniku ČSR. Událost, která mě inspirovala k vyhlášení ankety o osobnost obce
Svor. Níže přikládám odkaz, kde je možné nominovat osobu, která má vztah ke Svoru
(narodila se zde, žila nebo pracovala…), alespoň částí svého života zasahuje do období let
1918 - 2018 a jejíž jméno zaslouží, aby nebylo zapomenuto. Nominace bude ukončena
30.04.2019. Dne 15.4.2018 zveřejníme 5 nejčastěji nominovaných osobností a z nich dalším
hlasováním zvolíme jednu "Osobnost obce Svor".
Odkaz pro nominaci bude umístěn i na webové stránky obce. Všichni, kteří nevlastní počítač
nebo internet, mohou svého kandidáta nominovat každou středu od 17.00 do 18.00 v
knihovně obce Svor.
Ankety se může zúčastnit každý bez ohledu na věk, úměrně k rozumové vyspělosti
nezletilých. Webové hlasování je anonymní, spoléháme tedy na racionální přístup. Pro
skutečné výsledky by měl hlasovat každý občan pouze jednou.
Nejedná se o hlasování pořádané nějakou organizací. Je to pouze akce knihovny ve spolupráci
s obcí, a především s vámi všemi, kteří se ankety zúčastníte.
Odkaz pro hlasování - http://www.click4survey.cz/s4/25445/914179e7
Přeji krásné jarní období, Věrka Palečková

Mateřská škola Svor, okres Česká Lípa

ZÁPIS DO MŠ SVOR

MŠ Svor zve děti a rodiče k zápisu do mateřské školy.
Zápis se koná ve čtvrtek 9. května 2019 v budově MŠ od 10.00 do 11.00 hodin.
Rodiče si přinesou doklad totožnosti a rodný list dítěte.
Těšíme se na Vás.
Bližší informace či domluva náhradního termínu na tel. čísle: 605 826 686
SVORSKÝ ZPRAVODAJ //DUBEN // 2019
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Svorští se aktivně zapojují do dění v DDM
Cvikováček
Cvikováček již dávno není organizací věnujícím se pouze dětem. Nechci tím říct, že
by děti byly malou cílovou skupinou, ale to, že poslední roky nabízí vyžití pro všechny
věkové skupiny od 0 do 100. Jak maminky s těmi nejmenšími, děti všech věkových skupin,
dospělí, senioři i zdravotně a tělesně postižení. Svorští se nejen hojně účastní našich akcí, ale
i velmi aktivně pomáhají. Nejaktivněji se u nás zapojují svorské ženy a to v Klubu seniorů.
Spolu s cvikovskými ženami tvoří skvělou partu. Pomáhají si, nikdy nezkazí žádnou legraci a
pokud je třeba, vždy pomohou. V posledních dvou měsících jsme si opravdu společně užili
pár skvělých akcí. Byl to například „Valentýn po česku, aneb, také jsme byli zamilovaní“,
nebo oslava MDŽ s kvízy a tematickými rébusy. Pořádali jsme soutěž o nejlepší „
Seniorhubku“. Zde ve Cvikově, tak jako ve Svoru vede p. Míla Jahvodková Cvičení pro ženy,
které je velmi vítané a cvičenky jsou moc spokojené.
Zároveň bych chtěla touto cestou poděkovat, paní starostce ze Svoru Kateřině
Jonákové za pozvání cvikovských žen na oslavu MDŽ, která se konala v Kulturním domě
ve Svoru. Spolupráce výborně oboustranně funguje a jistě nás čeká spousta dalších krásných
akcí a hezkých společných zážitků.

Pavla Mossigová
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Pololetní výlet do Liberce
1. 2. 2019 jsme jako tradičně vyrazili do Liberce, abychom s dětmi ze Cvikova a
Svoru strávili jejich prázdninový den. Tentokrát jsme šli do liberecké ZOO, kde nás paní
průvodkyně provedla po celém areálu a pověděla nám o zvířatech, která v ZOO bydlí. Po této
výpravě jsme si zašli na oběd a pak děti čekal vytoužený bazén. Děti se mohly svést na
tobogánu a užít si spousty legrace ve vodě. I když bylo počasí mrazivé, tak i přesto jsme si to
moc užili.
Vendy Trčová

Jarňáky na horách
O jarních prázdninách jsme s partou dětí ze Cvikova a Svoru vyrazili na tábor
s názvem „ Jarňáky na horách“. Ubytovaní jsme byli v krásné chaloupce v Jizerských horách,
kde o nás bylo skvěle postaráno. Pro lyžaře zde mají vlastní vlek, takže jsme nemuseli za
kopcem moc daleko. Děti si užívaly lyžování a bobování. Některé děti stály na lyžích poprvé,
ale pod našim vedením, už koncem týdne sjížděly kopec bez problémů. Došlo i na pořádnou
koulovačku a stavění sněhuláků, i když v našem případě to jako klasický sněhulák opravdu
nevypadalo. V Kořenově jsme navštívili krásnou Kapli a také jsme nemohli vynechat
návštěvu rozhledny Štěpánka, která je považovaná za jednu z nejhezčích rozhleden v ČR.
Věřím, že se dětem pobyt líbil a budeme se opět těšit na další shledání.
Vendy Trčová
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Základní škola Svor ( www.zssvor.estranky.cz )
Vážení rodiče budoucích
školáků,
připomínáme Vám, že se
ZÁPIS DO 1.TŘÍDY KONÁ
11. 4. 2019 V BUDOVĚ ZŠ
SVOR od 16.00 hod.

Duben

Květen

Červen

Školní akce 2019: přesná data se postupně doplňují
16.4.- Velikonoce - projektový den
23.4.- Den Země - úklid obce, práce na školní zahradě - projektový den
30.4.-Slet školních čarodějnic- průvod Svorem a opékání na školní zahradě
10.5.-Den matek -projektový den
14. 5.- konzultační hodiny - 16.00 - 17.00 hod.
20.5.- dopravní hřiště Česká Lípa ( 4. a 5. ročník)
4.6,- návštěva včelí farmy v Úštěku ( 3. + 4.+ 5. ročník)
- Fotografování
13.6. - Fotbalový turnaj malotřídních škol Polevsko
15.6.-Den otců
20.6 - Indiánská vesnička Rosehill -školní výlet
- Školní olympiáda ve Cvikově

Babičko, vyprávěj ........jak to bylo dříve ve škole ?

7.12.2018 v ZŠ Svor proběhla beseda se seniorkou paní Milenou Jahvodkovou, která
chodila do zdejší školy a také zde 30 let pracovala jako školnice. Děti si poslechly
zajímavé vyprávění o dětství našich babiček. I přes svůj vysoký věk 71 let je cvičitelkou
aerobiku a vede ve Svoru cvičení s dětmi. Je pro nás všechny velkou inspirací.
SVORSKÝ ZPRAVODAJ //DUBEN // 2019
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Letošní školní karneval se konal 27.2.2019 a masky byly opět
úžasné.
1.ročník
2.ročník

3.ročník

4.ročník

5.ročník
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